
LERAAR / COACH

WIJ ZOEKEN EEN

Come and Join our amazing team!

Als leraar / coach beweeg je in een dynamische en uitdagende omgeving. Dit geeft jou 
energie!

Ben jij die gedreven leraar / coach met een onderwijsachtergrond? Motiveer en daag jij 
leerlingen / jeugdigen uit op sociaal emotioneel en didactisch gebied? Ben jij die 
pedagogisch werker die samen met een team van professionals dagelijks vol passie klaar 
staat om leerlingen / jeugdigen in een specialistische en veilige omgeving die vaardigheden 
te laten verwerven die hen optimaal in staat stellen om in onze samenleving te kunnen 
functioneren? En ben jij die sterke persoonlijkheid die tegen een stootje kan en wil sturen 
op de autonomie van leerlingen / jeugdigen? Dan ben jij de leraar / coach voor ons! 

Jij durft in dit mooie werk echt het verschil te maken.

Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk
31 juli 2022 naar:
k.driessen@dewijnberg.nl

Voor meer informatie over de vacature kun je
contact opnemen met Katelijn Driessen:
06-32030122
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Betrokken

AANBOD

Je komt te werken in een geweldig dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief. Geen dag is 
hetzelfde. Je werkt in een team waar iedereen zich elke dag vol passie inzet voor de kinderen, de jongeren en de bijbehorende gezinnen. 
Waar kleine stapjes worden gevierd en ontwikkeling voorop staat. We bieden ontwikkel- (interne) opleidingsmogelijkheden. De 
werktijdfactor kan in onderling overleg afgestemd worden. De inschaling is in schaal LC van de CAO PO.

DIT ZIJN WIJ!
De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geven onderwijs op onze locaties in Venlo, 
Venray, Roermond en Weert. We werken vanuit de gedachte "een kind - een gezin - een plan". Uit ons motto "De 
Wijnberg: dat zijn wij!" spreekt de verbondenheid tussen collega's onderling, met leerlingen en ouders/verzorgers, 
en onze trots! Naast het geven van onderwijs op onze locaties ondersteunen wij lokale partners met een ambulant 
onderwijsaanbod bij o.a. Plinthos.

Plinthos is gevestigd op de locaties Schinnen en Kerkrade en maakt onderdeel uit van de Mutsaersstichting.  
Plinthos is een beleefomgeving en een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, partners, betrokkenen en 
ondernemers op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken. Samen met overheden en kennisinstellingen 
wordt er  invulling gegeven aan een meervoudige, alternatieve aanpak, gericht op het aanreiken van uitzichten aan 
kinderen en jongeren. Zij worden gestimuleerd om vanuit Plinthos hun talenten en capaciteiten te ontdekken en te 
ontplooien. Een integraal netwerk van betrokken partners ondersteunt deze jonge mensen in hun 
ontdekkingstocht.

Het Groei-traject dat wordt aangeboden vanuit Plinthos is een zorg-onderwijstraject voor kinderen en jeugdigen 
die te maken hebben met uitval binnen het onderwijs en/of reguliere behandeling en niet meer binnen het 
preventieve kader kunnen worden opgepakt. De zorgzwaarte van deze kinderen en jeugdigen is fors en er is sprake 
van complexe kind en/of systeemproblematiek. Het doel van het traject is om een haalbaar  toekomstperspectief te 
creëren gericht op uitstroom binnen het regulier of speciaal onderwijs.


